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3. UMSAGNIR UMSAGNARAÐILA  
(Við tillögu að matsáætlun) 
 
-Heilbrigðiseftirlit Suðurlands, 18. febrúar 2008. 

-Fornleifavernd ríkisins, 18. febrúar 2008. 

-Umhverfisstofnun, 5. mars 2008 . 

- Svör framkvæmdaraðila, 11. mars 2008. 

-Sveitarfélagið Ölfus, 6. mars 2008. 

-Iðnaðarráðuneytið, 12. mars 2008. 

-Skipulagsstofnun – ákvörðun  19. mars 2008. 

  
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
Skipulagsstofnun 
b.t.  Sigurðar Ásbjörnssonar 
Laugavegi 166 
150  Reykjavík 
 
 
 
 
Umsögn um tillögu að matsáætlun um efnistöku úr Lambafelli. 
 
Bæjaryfirvöld í Ölfusi hafa farið yfir matsáætlun sem unnin er af Bölta ehf varðandi  
fyrirhugaða efnistöku Jarðefnaiðnaðar  úr Lambafelli í Ölfusi.  Það er mat bæjaryfirvalda að 
tillagan geri nægilega grein fyrir framkvæmdinni og upplýsingar varðandi fyrirhugaða 
framkvæmd sé fullnægjandi.  Í greinargerð með aðalskipulagi Sveitarfélagsins Ölfuss 2002-
2014 þar sem fjallað er um efnistökusvæði í kafla 5.2.9. er eftirfarandi markmið m.a. sett 
fram: 
 

 Séð verði fyrir nægu framboði efnistökusvæða fyrir ýmiss konar byggingarstarfsemi. 
  

 Almennt er gert ráð fyrir sem fæstum en tiltölulega stórum efnistökustöðum. 
 

 Öll efnistaka er framkvæmdaleyfisskyld og er stefnt að því að allar námur hafi 
framkvæmdarleyfi. 

 
 Við veitingu framkvæmdaleyfis verði sett skilyrði um skipulega nýtingu, góða 

umgengni og frágang að vinnslu lokinni. 
 

 Stærstu námum er vísað í deiliskipulagsferli. 
 
 
Samkvæmt þessu fellur efnistaka þessi að markmiðum Sveitarfélagsins Ölfuss. 
 
 
Þorlákshöfn 6.  mars 2008, 
 
 
Virðingarfyllst, 
 
 
__________________________________ 
Ólafur Áki Ragnarsson 
bæjarstjóri 
 



|Skipulagsstofnun                                | 
|Sigurður Ásbjörnsson                            | 
|Laugavegi 166                                   | 
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|                                                                           
  Reykjavík, 5. mars 2008| 
|                                                                         
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Efnistaka í Lambafelli, Sveitarfélaginu Ölfusi. Tillaga að matsáætlun. 
 
Vísað er til bréfs Skipulagsstofnunar dags. 12. febrúar sl. þar sem óskað 
er umsagnar Umhverfisstofnunar um tillögu að matsáætlun vegna efnistöku 
Jarðefnaiðnaðar ehf í Lambafelli. Umhverfisstofnun gerir eftirfarandi 
athugasemdir við matsáætlunina. 
 
Haugsetning efnis 
Í frummatsskýrslu þarf að gera grein fyrir hugsanlegri haugsetningu efnis. 
Sérstaklega hvað varðar form haugs og aðlögun hans að öðrum landformum. 
 
Gróður / dýralíf 
Ef sjaldgæfar tegundir eða tegundir á válista Náttúrufræðistofnunar Íslands 
er að finna innan áhrifasvæðis framkvæmdarinnar telur Umhverfisstofnun 
nauðsynlegt að fundarstaðir þessara tegunda verði afmarkaðir á korti. 
 
Í tillögu að matsáætlun kemur fram að að gróðurfar og dýralíf svæðisins 
hafi verið skoðað sumarið 2007. Umhverfisstofnun vekur athygli á að ekki er 
vísað til þessara rannsókna í heimildarlista. Stofnunin telur mikilvægt að 
í frummatsskýrslu verði m.a.  gerð grein fyrir aðferðum við rannsóknir á 
gróðri og dýralífi. 
 
Í tillögu að matsáætlun kemur fram að metin verði áhrif framkvæmdarinnar á 
spendýr og fugla. Umhverfisstofnun telur ekki þörf á að meta áhrif 
framkvæmdarinnar á spendýr. 
 
Valkostir 
Í tillögu að matsáætlun eru skilgreindir tveir valkostir hvað varðar umfang 
efnistökunnar og þar með afmörkun námasvæðis. Umhverfisstofnun telur 
nauðsynlegt að í frummatsskýrslu verði fjallað með sambærilegum hætti um 
báða valkosti og að val á valkosti verði vel rökstutt. Stofnunin telur 
mikilvægt að val á valkosti miðist við að sem þægilegast verði að fella 
efnistökusvæðið að óröskuðu landi. 
 
Jarðfræði / svæði á náttúruminjaskrá 
Í tillögu að matsáætlun kemur fram að lýst verði jarðfræði svæðisins og 
gerð grein fyrir henni í matsskýrslu. Einnig verði skoðað verndargildi 
svæðisins og sérstaða ef einhver er. Þá kemur fram í tillögunni að metin 
verði áhrif framkvæmdarinnar á svæði nr. 753 á náttúruminjaskrá. 
Umhverfisstofnun vekur athygli á að nauðsynlegt er að gera grein fyrir 
áhrifum framkvæmdarinnar á eldhraun sem njóta sérstakrar verndar skv. 37. 
gr. laga nr. 44/1999 um náttúruvernd. Hraun sem runnu frá Eldborgum við 
Lambafell eru auk eldvarpanna sjálfra og hrauntraða á náttúruminjaskrá. 
Umhverfisstofnun telur að afmarka eigi efnistökusvæði  í Lambafelli þannig 
að hrauntungunni milli þjóðvegar og fjallshlíðarinnar verði ekki raskað 
frekar en orðið er til að vernda jarðmyndanir sem njóta verndar og til að 
áhrif á nærsvæði vegarins verði sem minnst. 
 
Núllkostur 
Í tillögu að matsáætlun segir m.a. að ekki sé um aðra kosti að ræða 



varðandi efnisvinnslu nema að fara á önnur svæði. Umhverfisstofnun vekur 
athygli á að í svokölluðum núllkosti felst að aðhafast ekkert. Í 
leiðbeiningum Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum framkvæmda kemur 
fram að núllkostur miðast „við grunnástand, þ.e. það ástand sem ríkir á 
umræddu svæði m.t.t. náttúrufars og samfélags, þ.m.t. þau mannvirki sem 
reist hafa verið og þá starfsemi sem fyrir er.” 
 
Landslag / sjónræn áhrif 
Umhverfisstofnun telur mikilvægt að fjallað verði um sjónræn áhrif valkosta 
með myndrænum hætti, s.s. með ljósmyndum frá völdum stöðum/útsýnisstöðum. 
Tilgreina þarf hvar myndirnar eru teknar, hvert sjónarhornið er og hvað 
myndirnar eiga að sýna. Umhverfisstofnun telur að í frummatsskýrslu eigi 
með tölvugerðum myndum að sýna og gera samanburð á landslagi fyrir og eftir 
framkvæmdir. 
 
Í frummatsskýrslu ætti að gera grein fyrir aðlögun námunnar að 
Lambafellshnúk, en Umhverfisstofnun telur að leggja eigi áherslu á að 
hlíðum hnúksins verði ekki raskað. 
Einnig er nauðsynlegt að gera grein fyrir hvernig vinnslu á  mörkum náma 
Árvéla og Jarðefnaiðnaðar verði háttað til að tryggja að neikvæð sjónræn 
áhrif efnistökunnar verði sem minnst. Æskilegt er að samræmdar hugmyndir um 
endanlegt útlit fjallshíðarinnar liggi fyrir hjá báðum aðilum. 
 
Umhverfisstofnun telur æskilegt að endanlegt yfirborð fjallshlíðarinnar 
verði sýnt með kennisniðum á nokkrum stöðum í námunni. Leitast ætti við að 
frágangur námunnar fari sem mest fram samhliða efnistökunni. 
 
Rykmengun 
Samkvæmt tillögu að matsáætlun verður skoðað hugsanlegt rykfok við 
sérstakar aðstæður sem gæti haft áhrif á gróðurfar eða dýralíf. 
Umhverfisstofnun telur ástæðu til að skoða sérstaklega rykmengun vegna 
umferðar um aðkomuveg að námunni og hvort grípa megi til aðgerða til að 
draga úr henni. Í því sambandi má vekja athygli á að ryk er sá þáttur sem 
hefur hvað mest áhrif á heilsu fólks og getur því haft áhrif á þá 
starfsmenn sem eru við störf innan námasvæðisins. 
 
 
Virðingarfyllst 
 
 
Björn Stefánsson                                  Hjalti J. Guðmundsson 
 



Efnistaka f Lambafelli i landi sveitarfelagsins Olfuss
Tillaga a6 matsi{retlun

Skipulagsstofrrun
Sigurdur Asbjrirnsson

Hverager6itl.az.zoos

H6r eru svOr vi6 athugasemdum Umhverfistofirunar, dags. 05.03.08.

I i Frummatsslqirslu er gerd grein fyrir hugsanlegri haugsetningu efnis.

2. Ekki var ad finna sjaldgrfar tegundir eda tegundir 6 vdlista innan rihrifasvredis framkvemdar samkv.
minnisbladi n6tt0rufrre6inga (J6hann Oli Hitmarsson og 6hfur Einarsson) eins og fram mun koma i
frummatskyrslu.

3. i minnisbta6i n6tt0rufredinga i frummatssh-irslu er gerd grein ffrir adferdum vi6 ranns6knir 5 g66ri
og dfralif.

4. i vali 6 valkosti i frummatss\irslu verdur teki6 tiltit til endanlegs ftlits og hagkvpmni. Far 6 medal
er reynt ad meta hvor valkosturinn falli betur ad 6r6skudu landi vi6 n6muna me6 tilliti til irtlits og
hentar betur med tilliti til lokaftlgangs.

5. 56 hluti hraunsins sem er milli Frengslavegar og efnistdkusvredisins er pegar ordinn nokkud
raskadur. M6 benda 6 ad gamalt efnisttikusvedi er i kverkinni milli Lambafells og Lambafellshnjriks og
vegsl6di par a0. f adalskipulagi Olfuss2002-2014 er petta svedi, eda megin hlutinn af pvf, senr-eftir ei
6raska6, skilgreint sem athafnasve6i.
Leitast er p6 vi6 a6 halda pessu svredi eins 6rdskudu og hregt er me6 fvf a6 halda adstddusvedi
niimunar i ldgmarki (til austurs irt 6 hraunid)og njta fyrst og fremst pad svadi sem nir er raska6, pa6 er
nordan innkeyrslunnar, sem lager- og tippsvadi.

6. i matsdretlun er nrillkosturinn s6 ad gera ekkert frekar en ordi6 er 6 efnistcikusvredi IEI f Lambafelli.
En par sem markmid fyrirtekisins er niim og vinnsla jar6efira mda;tla a6 Srirtekid leiti bLtynr s6r 6
iidrum st66um s6 pad vrnlegt med tilliti til marka6a og efrrisgreda.

7. Liigd hefur veri6 vinna f ad reyna ad sj6 frrir ritlit fallsins ad framkvamd lokinni og sfna pad i
frummatsskyrslu. Fetta verdur gert med t0lvugerdri mynd e6a myndum.

8. Hlidum Lambafellshnjriks verdur ekki raska6 samkvemt hvorugum valkosti en valkostur 2 hlifir p6
heldur nesta nfgrenni hnjfksins.

9. Lagt vendur upp rir pvi ad Arvdlar og JEI vinni nokkud samhlida ift fu|mdrkum milli peina til ad
samfella faist f ritlit fallsins medan 6 fiamkvnmd stendur. Samremdar eru hugmyndir um endanlegt
ftlit i b66um ndmunum.

10. i frummatsslqirslu verdur sfnt kennisnid i niimuna a6 framkvrmd lokinni.

11. I frummatss[frslu verdur reynt
hvada adgerda sd hregt ad grfpa til.

ad meta hettu vegna rykmengunar af umferd og ef svo verdi ba

$6{tiehf lt'ng,kt:itti 2.t $!ti l'fvtrctgt:ri}i !ii*s*r: .1523:23 og 86293}9 
'l'r;lvupostfnng:.srgpuiiir1r 

isrtnt.is





Jarðefnaiðnaður ehf.
Nesbraut 1
815 Þorlákshöfn

2008010093
8717; 9310

Reykjavík, 19. mars 2008

Efni: Efnistaka Jarðefnaiðnaðar ehf. úr námu Sveitarfélagsins Ölfuss í Lambafelli.  
Ákvörðun um tillögu að matsáætlun.

Í samræmi við 8. gr. laga nr. 106/2000 m.s.b. um mat á umhverfisáhrifum er hér kynnt 
niðurstaða Skipulagsstofnunar um tillögu Jarðefnaiðnaðar ehf. að matsáætlun um efnistöku í 
námu Ölfuss í Lambafelli.

Skipulagsstofnun barst með bréfi Bölta ehf. dags. 6. febrúar 2008 tillaga fyrirtækisins að 
matsáætlun:

Jarðefnaiðnaður ehf. Efnistaka í Lambafelli í landi Sveitarfélagsins Ölfus. Bölti ehf. 
5. febrúar 2008.

Skipulagsstofnun leitaði umsagnar um tillögu framkvæmdaraðila hjá eftirtöldum aðilum í 
samræmi við 8. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum: Sveitarfélaginu Ölfusi, Fornleifavernd 
ríkisins, Heilbrigðiseftirliti Suðurlands, iðnaðarráðuneyti og Umhverfisstofnun. 
Skipulagsstofnun kynnti tillöguna einnig með fréttatilkynningu og á heimasíðu stofnunarinnar.

Skipulagsstofnun bárust umsagnir og athugasemdir frá eftirtöldum aðilum: Sveitarfélaginu 
Ölfusi með bréfi dags. 6. mars 2008, Fornleifavernd ríkisins með bréfi dags. 18. febrúar 2008, 
Heilbrigðiseftirliti Suðurlands með bréfi dags. 18. febrúar 2008, iðnaðarráðuneyti með bréfi 
dags. 12. mars 2008 og Umhverfisstofnun með bréfi dags. 5. mars 2008. Skipulagsstofnun 
bárust einnig frekari upplýsingar frá framkvæmdaraðila í kjölfar umsagna með bréfi dags. 11. 
mars 2008.

NIÐURSTAÐA SKIPULAGSSTOFNUNAR
Í samræmi við 8. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum hefur Skipulagsstofnun farið yfir f
ramlagða tillögu Jarðefnaiðnaðar ehf. að matsáætlun ásamt þeim umsögnum og 
athugasemdum sem borist hafa stofnuninni.  Skipulagsstofnun fellst á tillögu 
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framkvæmdaraðila að matsáætlun með þeim viðbótum sem koma fram í bréfi 
framkvæmdaraðila dags. 11. mars 2008 og með eftirfarandi athugasemdum.

Umfang og áherslur mats á umhverfisáhrifum
Efnistaka Jarðefnaiðnaðar ehf. úr námu Sveitarfélagsins Ölfus og efnistaka Árvéla sf. úr 
námunni Hjallatorfa liggja saman við Þrengslaveg í Lambafelli.  Skipulagsstofnun telur 
nauðsynlegt að fyrirtækin greini sameiginlega frá sjónrænum áhrifum efnistökunnar, áhrifum 
hennar á landslag og hvernig frágangi verði háttað í verklok.

Haugsetning og landmótun
Í kafla 4.4 í tillögu að matsáætlun er fjallað um landslag og sjónræna þætti. Í frummatsskýrslu 
þarf að koma fram hvort áformað er að setja í námuna aðflutt efni og þá hvernig verði staðið 
að haugsetningu þess sem og úrkasts sem fellur til við námuvinnsluna.

Geymsla og meðferð hættulegra efna
Í kafla 4.8 í tillögu að matsáætlun er fjallað um vatnafar. Í frummatsskýrslu þarf að koma fram 
hvernig verði háttað meðferð og geymslu eldsneytis og hættulegra efna á starfstíma.  Í 
frummatsskýrslu þarf að gera grein fyrir áætluðu magni hættulegra efna og hvaða ráðstafanir 
verði gerðar til að koma í veg fyrir og bregðast við mengunarslysum af völdum hættulegra 
efna sem geymd eru á framkvæmdasvæðinu.

Eignarhald og leyfisveitingar
Í frummatsskýrslu þarf að koma fram hvort náman eða hluti hennar sé á þjóðlendu og ef svo er 
þarf jafnframt að koma fram að efnistakan er háð leyfi iðnaðarráðuneytisins skv. 6. gr. laga um 
rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu nr. 57/1998.

Rut Kristinsdóttir Sigurður Ásbjörnsson

Fylgiskjöl: Afrit umsagna
Afrit: Sveitarfélagið Ölfus, Fornleifavernd ríkisins, Heilbrigðiseftirliti Suðurlands, iðnaðarráðuneyti, 
Umhverfisstofnun og Bölti ehf.
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